
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
VÝŇATEK Z VNITŘNÍHO ŘÁDU DDM JM - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 
CELÉ ZMĚNÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU A SMĚRNICE O PODMÍNKÁCH ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V 
DDM JM JE K DISPOZICI K PŘEČTENÍ NA WWW.DDDMJM.CZ NEBO V BUDOVÁCH DDM JM, 
ŠALOUNOUVA 2024 A DDM JM, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 2126. 
 
Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě nás. Budeme se snažit, abychom Vaši důvěru nezklamali! 
 
● TERMÍN PROVEDENÍ ÚPLATY 
- Úplata probíhá ve dvou splátkách – za 1. a 2. pololetí školního roku. Celoroční platba není možná. 
- 1. - 3. hodina pravidelného zájmového vzdělávání (dále jen PZV) je pro účastníka v daném zájmovém útvaru zdarma. 
- Nejpozději na 3. hodině pravidelného zájmového vzdělávání musí účastník odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku. 
- Nejpozději před 4. hodinou pravidelného zájmového vzdělávání musí být za účastníka provedena úplata. 
- V případě neodevzdání přihlášky nebo neprovedení úplaty v řádném termínu dochází k automatickému odhlášení účastníka z pravidelného 
zájmového vzdělávání. 
- Účastníci PZV budou před koncem prvního pololetí školního roku (pololetí končí 31. 1.) vyzváni k úhradě úplaty na druhé pololetí. 
- V případě prodlení s úhradou úplaty za pravidelné zájmové vzdělávání jsou účastníci a jejich zákonní zástupci na tuto skutečnost 
upozorněni. Není-li úhrada ani poté provedena, nebude činnost účastníkovi v pravidelném zájmovém vzdělávání dále umožněna. 
● ZPŮSOB PLATBY 
- Bezhotovostně – Zaslání úplaty na účet 9630041/0100. Pro správnou identifikaci úplaty je nutné vyplnit šestimístný variabilní symbol, který 
je uveden na přihlášce. 
- V případě, že účastník (jeho zákonný zástupce) provede chybný platební příkaz a platba není připsána v evidenci členů pod správným 
variabilním symbolem, má se za to, že účastník úplatu za pravidelné zájmové vzdělávání neuhradil, dokud sám aktivně neprokáže opak. Pro 
účely prokazování provedené úhrady postačí bankovní výpis, popřípadě ústřižek poštovní poukázky s potvrzením pošty o provedené úhradě. 
- V hotovosti – Zaplacení úplaty v pokladně DDM JM. Budova DDM JM, Šalounova 2024. 149 00  Praha 4. Aktuální provozní hodiny hotovostní 
pokladny jsou uvedeny na www.ddmjm.cz. Při hotovostní platbě je nutné mít s sebou originál nebo kopii přihlášky do pravidelného 
zájmového vzdělávání. 
● DAŇOVÝ DOKLAD 
- Podle zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty není DDM JM jako školské zařízení povinen vystavovat v případě provedení 
úplaty daňový doklad. 
- V případě bezhotovostní platby je nutné si před uskutečněním platby vyžádat vystavení faktury. Zpětně, po provedení platby, již fakturu 
vystavit nelze. 
- V případě hotovostní platby vám bude vystaven výdajový pokladní doklad. 
● POČET LEKCÍ 
- Pokud není určeno předem jinak, DDM JM garantuje odučit nejméně 30 lekcí za školní rok. 
- V případě snížení počtu lekcí za školní rok se DDM JM zavazuje vrátit účastníkovi poměrnou částku za neodučené lekce. 
- Suplované a nahrazené lekce v jiném termínu se počítají jako lekce odučené. 
- V případě, že je pravidelné zájmové vzdělávání plánováno na kratší dobu, než je 30 lekcí, je o tom účastník předem informován. 
- Do garance odučení 30 lekcí za školní rok se nepočítají lekce, které účastník nenavštívil z vlastního zavinění (pozdní nástup do pravidelného 
zájmového vzdělávání, nemoc …) 
● SNÍŽENÍ ÚPLATY PŘI POZDĚJŠÍM PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA DO PRAVIDELNÉHO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
- Pozdější přihlášení účastníka do pravidelného zájmového vzdělávání je většinou možné. 
- V tomto případě je u ceny uplatňováno snížení úplaty podle níže uvedeného vzorce: 
 Měsíc nástupu  1. pololetí  2. pololetí 
 září   100%  - 
 říjen   100%  - 
 listopad   80%  - 
 prosinec   60%  - 
 leden   30%  - 
 únor   -  100% 
 březen   -  100% 
 duben   -  80% 
 květen   -  60% 
 červen   -  30% 
● VRÁCENÍ PLATBY 
- Úplata za pravidelné zájmové vzdělávání či její poměrná část může být vrácena pouze v níže uvedených případech: 

- Dlouhodobá nemoc nebo úraz s absencí delší než 4 týdny po sobě jdoucí, doložená lékařským potvrzením. 
- Změnou trvalého bydliště. 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

- Změnou rozvrhu účastníka potvrzenou vedením školy. 
- Změnou pracovní doby zákonného zástupce, který doprovází dítě do 10 let věku dítěte. 

- Pro žádost o vrácení úplaty je nutné využít formulář „Žádost o vrácení platby - Zájmové kroužky“, který je k dispozici na www.ddmjm.cz. 
- O oprávněnosti žádosti rozhodne ředitel DDM JM do 14 dnů od jejího doručení. 
- Přihlášený účastník, který zaplatil bez využití možnosti návštěvy 1. – 3. lekce zdarma bere na vědomí a souhlasí, že DDM JM nebude 
akceptovat případné žádosti o vrácení úplaty a případné přesuny mezi kroužky. 
● UCHAZEČI O ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ JSOU PŘIJÍMÁNI NA ZÁKLADĚ NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ: 
- Kapacita - je různě definována pro jednotlivé formy i obory činnosti v závislosti na předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
účastníků, a podmínkami pro kvalitní zajištění obsahové náplně. 
- Věk - Pro pravidelné zájmové vzdělávání je pro uchazeče stanoven věkový interval. Po dohodě s vedoucím zájmového vzdělávání je ve 
výjimečných případech možné přijmout mladšího či staršího uchazeče. 
- Znalosti - Do většiny činností je možno přihlásit zájemce s obecnými znalostmi. U činností, které rozvíjí zejména nadané děti, je kritériem 
rozsah jejich znalostí. 
- Přihláška - O přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti rozhoduje ředitel na základě přijetí písemné přihlášky 
podepsané uchazečem, u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazeče. Přihláška je platným dokumentem školského 
zařízení, osobní data účastníků činnosti jsou součástí školní matriky vedené dle školského zákona a vnitřních směrnic DDM JM. 
- Uhrazení úplaty - podmínkou pro přijetí, kde se zájmové vzdělávání poskytuje za úplatu, je uhrazení úplaty ve stanoveném termínu. 
● ODPADLÉ HODINY ZE STRANY DDM JM 
- V případě nepřítomnosti pedagoga se DDM JM snaží zajistit suplování. 
- Pokud není možné zajistit suplujícího pedagoga, bude PZV jednorázově zrušena a účastníci budou o této skutečnosti neprodleně 
informováni telefonicky, pomocí SMS nebo e-mailem. 
● ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA 
- Podpisem na přihlášce zákonný zástupce účastníka PZV potvrzuje jeho zdravotní způsobilost pro aktivní činnost v PZV.  
- V případě změn ve zdravotním stavu klienta je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost nahlásit neprodleně lektorovi PZV. 
● ODPOVĚDNOST DDM JM ZA CENNÉ VĚCI ÚČASTNÍKA 
- DDM JM zodpovídá za cenné věci a mobilní telefony účastníků pouze v případě, že je účastník uloží do úschovy k vedoucímu zájmového 
útvaru nebo na předem určené místo. 
● DOCHÁZKA 
- Evidence docházky je vedena podle zákona, je pravidelně kontrolována a dostupná zákonným zástupcům. 
- Nepřítomnost účastníka je nutné omluvit telefonicky na telefonních číslech DDM JM nebo e-mailem u lektora nebo kontaktní osoby v DDM 
JM. 
● PŘÍTOMNOST RODIČŮ NA PZV 
- Po dohodě s lektory je možné připravit ukázkovou hodinu pro rodiče, v jiném případě prosíme o nenarušování průběhu PZV. 
● BEZPEČNOST 
- Při veškeré činnosti jsou členové PZV povinni dodržovat Provozní a Vnitřní řád DDM JM a dbát pokynů lektora. 
● ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 18/19 V DDM JM 
- Začátek a konec školního roku v DDM JM. (Některé kroužky mají individuální začátek i konec činnosti.) 

Začátek činnosti PZV    17. září 2018 
Konec činnosti PZV    7. června 2019 

- Přerušení činnosti PZV 
Den české státnosti    28. září 2018 
Podzimní prázdniny    27. října 2018 – 30. října 2018 
Vánoční prázdniny a svátky   22. prosince 2018 – 2. ledna 2019 
Jarní prázdniny 1-5    9. února 2019 – 17. února 2019 
Velikonoční prázdniny   18. dubna – 22. dubna 2019 
Svátek práce    1. května 2019 
Den vítězství    8. května 2019 

 
● KONTAKT 
DDM JM, Šalounova - hlavní budova 
Adresa: Šalounova 2024, 149 00 Praha 4 
Telefon: 778 473 546 
E-mail: sal@ddmjm.cz 

DDM JM, Květnového vítězství - pobočka 
Adresa: Květnového vítězství 2126, 149 00 Praha 4 
Telefon: 778 485 161 
E-mail: kve@ddmjm.cz 

 
Pokud máte podněty k realizaci a nabídce PZV, uvítáme, pokud se o ně s námi podělíte na výše uvedených kontaktech. 

 

Název kroužku Název kroužku 
Den a čas den – 00.00-00.00 hodin 

Variabilní symbol 000000 
Výše platby  1. pololetí 0 000 Kč 2. pololetí 0 000 Kč 
 


